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Κρυφή… βόµβα 
τα ακίνητα
για τις τράπεζες 

µε παρέµβαση του επόπτη και υπό την απειλή 
του µεγάλου όγκου των «κόκκινων» δανείων, 
το πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό και απαιτεί λύ-
σεις και στα ακίνητα. Σύµφωνα µε τις εκτιµή-
σεις, έως το 2019 οι τράπεζες αναµένεται να 
προχωρήσουν συνολικά στην πώληση 12.000 
ακινήτων, ενώ το φαινόµενο θα πάρει µεγαλύ-
τερες διαστάσεις το 2020, καθώς τότε η αγορά 
θα προσφέρει καλύτερες τιµές. 

Σε ξένες εταιρείες και funds
Οι πωλήσεις θα γίνουν κατά βάση σε ξένες εται-
ρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίες δεν προ-
χωρούν σε µεµονωµένες εξαγορές, αλλά αγο-
ράζουν πακέτα από ακίνητα, είτε αυτόνοµα είτε 
µαζί µε τα «κόκκινα» δάνεια. Τα πρώτα µεικτά 
πακέτα «κόκκινων» δανείων και των ακινήτων 
που είχαν µπει ως εγγύηση πουλήθηκαν το β’ 
εξάµηνο του 2018 και 3.700 ακίνητα πέρασαν 
σε ξένες εταιρείες. Οι τράπεζες ετοιµάζουν ήδη 
αντίστοιχα πακέτα για το 2019, ενώ γκρουπά-
ρουν και αυτόνοµα καλάθια ακινήτων. Κι ενώ τα 
πρώτα που πουλήθηκαν το 2018 ήταν ως επί το 
πλείστον εµπορικά, όσο βαθαίνουν οι πλειστη-
ριασµοί στα µεσαίας και µικρότερης αξίας των 
100.000 ευρώ, τόσο τα νέα πακέτα θα αποτε-
λούνται σε µεγάλο ποσοστό από οικιστικά ακί-
νητα (κατοικίες).

Μετά τις ασφυκτικές πιέσεις από τους δανειστές, οι 
ελληνικές τράπεζες θα υποβάλουν τον Μάρτιο στη 
Φρανκφούρτη και πλάνα πώλησης των ακινήτων που 
παίρνουν από τους πλειστηριασµούς, γεγονός που 
επισπεύδει τις εξώσεις. Η µακροχρόνια διακράτηση 
«τρώει» κεφάλαια και φουσκώνει τα έξοδα
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φίγγει ο κλοιός γύρω από τις τράπεζες, 
καθώς, εκτός από τους στόχους µείω-
σης των «κόκκινων» δανείων, δεσµεύ-

ονται, κατόπιν ασφυκτικής και πολύµηνης πί-
εσης από τις εποπτικές Αρχές -Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα και Ενιαίος Εποπτικός Μηχα-
νισµός (SSM)-, να πουλήσουν, µε ταχύ ρυθ-
µό και τα ακίνητα που περνούν στην κυριό-
τητά τους από τους πλειστηριασµούς. Το γε-
γονός αυτό φέρνει νωρίτερα και τις εξώσεις 
των πρώην ιδιοκτητών/δανειοληπτών, καθώς 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ζητήσει 
από τις τράπεζες να προχωρούν στις εξώσεις 
εντός 2 µηνών από τη διεξαγωγή του πλειστη-
ριασµού. Και αυτό µε το επιχείρηµα ότι η δια-
κράτηση των ακινήτων για µεγάλο χρονικό δι-
άστηµα κοστίζει στις ήδη επιβαρυµένες ελλη-
νικές τράπεζες κεφάλαια και έξοδα. Το πρόβλη-
µα είναι ακόµη µεγαλύτερο, καθώς η αξία των 
ακινήτων ενεχύρων στα «κόκκινα» δάνεια έχει 
µειωθεί κατά 35%-40% τα τελευταία χρόνια και 
δεν επαρκεί για να καλύψει τα µη εξυπηρετού-
µενα δάνεια. Συγκεκριµένα, σήµερα οι τράπε-
ζες για κάθε 100 ευρώ δανείου έχουν -µε βά-
ση τους αυστηρούς εποπτικούς κανόνες- 105 
ευρώ κάλυψή του: 55 ευρώ cash, δηλαδή, µε 
δεσµευµένο κεφάλαιο και 50 ευρώ µε κάλυψη 
από την αξία του ακινήτου. 

«Πουλήστε»
Η «βόµβα» των ακινήτων αποτελεί σηµείο τρι-
βής µεταξύ των τραπεζών και του επόπτη εδώ 
και αρκετούς µήνες και ήδη οι εντολές θα απο-
τυπωθούν στα ετήσια (2019-2021) πλάνα µεί-
ωσης των ακινήτων, µέσω πωλήσεων, που θα 
υποβάλουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στον SSM 
τον Μάρτιο. Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις µε τα 
στελέχη της εποπτικής Αρχής, οι ξένοι τονίζουν 
στις διοικήσεις ότι «οι τράπεζες δεν είναι εται-
ρείες real estate, το stock των ακινήτων ροκανί-
ζει τα κεφάλαια, ενώ τα έξοδα συντήρησης και 
πληρωµής φόρων είναι τεράστια». Κατόπιν των 
προφορικών εντολών στις συναντήσεις εντός 
και εκτός Ελλάδος, αλλά και των γραπτών που 
έχουν λάβει, οι τράπεζες γράφουν ήδη τους 
ετήσιους στόχους µε τις πωλήσεις των ακινήτων 
και τα έσοδα που εκτιµούν ότι θα εισπράξουν 
για την επόµενη τριετία. Οι τέσσερις συστηµι-
κές τράπεζες έχουν στην κατοχή τους περίπου 
20.000 ακίνητα (κατοικίες, εµπορικά, βιοµη-
χανικά) και ο όγκος αναµένεται να αυξηθεί µε 
γεωµετρική πρόοδο, καθώς το 2019 προγραµ-
µατίζονται να γίνουν 25.000-30.000 πλειστη-
ριασµοί, το 2020 35.000 και το 2021 40.000 
πλειστηριασµοί, για ακίνητα αξίας (αθροιστι-
κά) περίπου 10 δισ. ευρώ! 

«Πικρό ποτήρι»
Πρόκειται για δέσµευση που θα ανοίξει για πρώ-
τη φορά ένα ιδιαίτερα «καυτό» κοινωνικό ζήτη-
µα, καθώς η άµεση πώληση του ακινήτου φέρ-
νει µπροστά την εξίσου άµεση αποµάκρυνση 
(έξωση) του δανειολήπτη. Εως σήµερα, στον 
έναν χρόνο που διεξάγονται οι πλειστηριασµοί, 
οι τράπεζες έχουν αποκτήσει οι ίδιες το 85% των 
ακινήτων, χωρίς να προχωρούν σε έξωση του 
πρώην ιδιοκτήτη-δανειολήπτη. Με δεδοµένο, 
όµως, ότι από τον Σεπτέµβριο και µετά στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα των πλειστηριασµών 
έχουν… ανέβει πολλά µεσαία και µικρά ακίνη-
τα αξίας 100.000 ευρώ -δηλαδή ένα µέσο σπί-
τι- και σε συνδυασµό µε την πίεση των δανει-
στών για άµεση πώληση των ακινήτων, το πρό-
βληµα βγαίνει στην επιφάνεια. «Το πικρό αυ-
τό ποτήρι είναι µπροστά µας», αναφέρει στη 
Realnews υψηλόβαθµο στέλεχος τράπεζας και 
εξηγεί ότι η νέα πραγµατικότητα µε τους στό-
χους επί των ακινήτων, οι οποίοι θα ελέγχονται 

από τον SSM, επισπεύδει τις εξώσεις, διαφορετικά θα κληθούν οι τράπεζες να 
προβούν σε προβλέψεις (σ.σ.: να δεσµεύσουν δηλαδή πρόσθετα κεφάλαια) 
επί των ακινήτων που αποτελούν ενέχυρο στα «κόκκινα» δάνεια. «Εως τώρα 
δεν είχαµε τη δέσµευση για στόχους όσον αφορά τα ακίνητα και αυτό στήρι-
ξε την απόφασή µας να µη βγάζουµε έξω τους ιδιοκτήτες. Εφόσον υπάρχουν 
πλέον στόχοι, η κατάσταση θα δυσκολέψει, καθώς τα ακίνητα πρέπει να πω-
λούνται», προσθέτει. 

Μπαράζ πωλήσεων
Κι ενώ έως σήµερα το 85% των ακινήτων που βγαίνουν στον πλει-
στηριασµό αγοράζεται από τις ίδιες οι τράπεζες, στους στόχους 
µείωσης θα δεσµευθούν ότι το εν λόγω ποσοστό θα πέφτει κατά 
10% σε ετήσια βάση. Κι αυτό µε την εκτίµηση και την προσδοκία 
ότι το ενδιαφέρον από τρίτους αγοραστές θα αυξηθεί. Προκει-
µένου, µάλιστα, να προσελκύσουν τους αγοραστές πριν από τον 
πλειστηριασµό, τους τελευταίους τρεις µήνες έχουν δηµιουργή-
σει ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρµες πώλησης ακινήτων, οι οποί-
ες συνδέονται µε την πλατφόρµα διεξαγωγής των πλειστηρια-
σµών και µέσα από αυτές ο ενδιαφερόµενος αγοραστής µπο-
ρεί να δει φωτογραφίες του ακινήτου, την περιοχή στην οποία 
βρίσκεται κ.λπ. Η απόκτηση του 85% των ακινήτων από τις ίδιες 
τις τράπεζες έγινε µε τις ευλογίες της εποπτικής Αρχής, προκει-
µένου να κρατηθούν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο οι τιµές των 
ακινήτων - να µη γίνει κραχ στην κτηµαταγορά. Ωστόσο, τώρα, 
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